
13/09/2021 13:28 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/5

Pregão Eletrônico

980385.342021 .8595 .4994 .126262026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00034/2021 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 13 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 015/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 40, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Registro de preço para aquisição de 08 (oito) veículos zero km tipo PICK UP 4 portas, ano de fabricação / modelo no
mínimo 2020/2021 para o Município de Cumaru do Norte PA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Veículo pick-up
Descrição Complementar: Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas, ano de fabricação e modelo 2020/2021, com
pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.4 cilindros/litro, com potência
máquina liquida de 85 CV na gasolina e 88 CV no álcool, ar condicionado frontal, refrigeração a água, tração dianteira,
ignição eletrônica digital, transmissão mecânica com 05 marchas à frente e uma a ré sincronizada. “Sistema de freios a
disco na dianteira e a tambor na traseira com ABS com ação nas 04 rodas e EBD, air bag duplo frontal, direção
hidráulica, rodas de aço aro 14”. Capacidade para no mínimo 02 (duas) pessoas na cabine do motorista, capacidade de
carga útil de no mínimo 650 Kgs, tanque de combustível para no mínimo 55 litros, com cinto de segurança compatível
para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo de tapetes, chave de rodas, macaco, triângulo de
sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena conformidade com as
exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e demais normas pertinentes em vigor, equipado com os
demais itens de estética e segurança originais de fábrica.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 107.271,5566 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 107.271,5000 e a quantidade de 8
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Veículo pick-up

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.221.853/0001-84 T M SEIXAS

ALVES
SOUZA
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 107.271,5000 R$ 858.172,0000 13/09/2021
08:57:50

Marca: fiat 
Fabricante: fiat 
Modelo / Versão: STRADA ENDURANCE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas, ano de fabricação e modelo
2020/2021, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.4
cilindros/litro, com potência máquina liquida de 85 CV na gasolina e 88 CV no álcool, ar condicionado frontal,
refrigeração a água, tração dianteira, ignição eletrônica digital, transmissão mecânica com 05 marchas à frente e
uma a ré sincronizada. “Sistema de freios a disco na dianteira e a tambor na traseira com ABS com ação nas 04
rodas e EBD, air bag duplo frontal, direção hidráulica, rodas de aço aro 14”. Capacidade para no mínimo 02 (duas)
pessoas na cabine do motorista, capacidade de carga útil de no mínimo 650 Kgs, tanque de combustível para no
mínimo 55 litros, com cinto de segurança compatível para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo
de tapetes, chave de rodas, macaco, triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios
obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e
demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.147.384/0001-93 ZUCAVEL
ZUCATELLI
VEICULOS
LTDA

Não Não 8 R$ 117.000,0000 R$ 936.000,0000 08/09/2021
10:51:35

Marca: fiat 
Fabricante: fiat 
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Modelo / Versão: FIAT STRADA ENDURANCE CABINE DUPLA 1.4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA:FIAT MODELO: NOVA STRADA ENDURANCE CABINE DUPLA
1.4 Dados Técnicos Cilindrada total (cc) : 1.368 Potência máxima (cv) : 85,0 (G) / 88,0 (E) a 5.750 rpm Torque
máximo (kgf.m) : 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm Altura do veículo (mm) : 1.599 Capacidade da caçamba
(litros):844 Capacidade de carga (Kg):650 Comprimento do veículo (mm) : 4.474 Entre-Eixos (mm) : 2.737
Largura do veículo (mm) : 1.732 Tanque de combustível (litros) : 55, com pintura sólida na cor Branca,
alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.4 cilindros/litro “Sistema de freios a disco na dianteira
e a tambor na traseira com ABS com ação nas 04 rodas e EBD, air bag duplo frontal, direção hidráulica com cinto
de segurança compatível para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo de tapetes, chave de rodas,
macaco, triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena
conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e demais normas pertinentes em
vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.137.068/0001-66 AUTOCAR
COMERCIO
DE
VEICULOS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 117.000,0000 R$ 936.000,0000 12/09/2021
06:27:16

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT DO BRASIL 
Modelo / Versão: OROCH pick 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas, ano de fabricação e modelo
2020/2021, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.4
cilindros/litro, com potência máquina liquida de 85 CV na gasolina e 88 CV no álcool, ar condicionado frontal,
refrigeração a água, tração dianteira, ignição eletrônica digital, transmissão mecânica com 05 marchas à frente e
uma a ré sincronizada. “Sistema de freios a disco na dianteira e a tambor na traseira com ABS com ação nas 04
rodas e EBD, air bag duplo frontal, direção hidráulica, rodas de aço aro 14”. Capacidade para no mínimo 02 (duas)
pessoas na cabine do motorista, capacidade de carga útil de no mínimo 650 Kgs, tanque de combustível para no
mínimo 55 litros, com cinto de segurança compatível para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo
de tapetes, chave de rodas, macaco, triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios
obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e
demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica
impertinentes ao modelo ofertado, com um ano de garantia ou 100.000 km de garantia, devendo vir acompanhada
do certificado de garantia e do manual de instruçõesVeículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas, ano de fabricação e
modelo 2020/2021, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de
1.4 cilindros/litro, com potência máquina liquida de 85 CV na gasolina e 88 CV no álcool, ar condicionado frontal,
refrigeração a água, tração dianteira, ignição eletrônica digital, transmissão mecânica com 05 marchas à frente e
uma a ré sincronizada. “Sistema de freios a disco na dianteira e a tambor na traseira com ABS com ação nas 04
rodas e EBD, air bag duplo frontal, direção hidráulica, rodas de aço aro 14”. Capacidade para no mínimo 02 (duas)
pessoas na cabine do motorista, capacidade de carga útil de no mínimo 650 Kgs, tanque de combustível para no
mínimo 55 litros, com cinto de segurança compatível para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo
de tapetes, chave de rodas, macaco, triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios
obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e
demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica
impertinentes ao modelo ofertado, com um ano de garantia ou 100.000 km de garantia, devendo vir acompanhada
do certificado de garantia e do manual de instruções 
Porte da empresa: ME/EPP

36.634.511/0001-02 ALIANCA
COMERCIO
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 8 R$ 130.000,0000 R$ 1.040.000,0000 13/09/2021
08:55:58

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: STRADA ENDURANCE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas, ano de fabricação e modelo
2020/2021, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.4
cilindros/litro, com potência máquina liquida de 85 CV na gasolina e 88 CV no álcool, ar condicionado frontal,
refrigeração a água, tração dianteira, ignição eletrônica digital, transmissão mecânica com 05 marchas à frente e
uma a ré sincronizada. “Sistema de freios a disco na dianteira e a tambor na traseira com ABS com ação nas 04
rodas e EBD, air bag duplo frontal, direção hidráulica, rodas de aço aro 14”. Capacidade para no mínimo 02 (duas)
pessoas na cabine do motorista, capacidade de carga útil de no mínimo 650 Kgs, tanque de combustível para no
mínimo 55 litros, com cinto de segurança compatível para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo
de tapetes, chave de rodas, macaco, triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios
obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e
demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica
impertinentes ao modelo ofertado, com um ano de garantia ou 100.000 km de garantia, devendo vir acompanhada
do certificado de garantia e do manual de instruções. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 130.000,0000 36.634.511/0001-02 13/09/2021 09:30:04:957
R$ 117.000,0000 05.147.384/0001-93 13/09/2021 09:30:04:957
R$ 117.000,0000 07.137.068/0001-66 13/09/2021 09:30:04:957
R$ 107.271,5000 25.221.853/0001-84 13/09/2021 09:30:04:957
R$ 116.990,0000 07.137.068/0001-66 13/09/2021 09:40:23:993
R$ 116.980,0000 05.147.384/0001-93 13/09/2021 09:47:35:670
R$ 120.000,0000 36.634.511/0001-02 13/09/2021 09:48:20:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Abertura 13/09/2021
09:40:05 Item aberto.

Encerramento 13/09/2021
09:50:21 Item encerrado.

Encerramento etapa
aberta

13/09/2021
09:50:21 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de proposta 13/09/2021
10:45:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.221.853/0001-84, pelo melhor lance de R$ 107.271,5000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

13/09/2021
10:45:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.221.853/0001-84.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

13/09/2021
10:51:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T M SEIXAS ALVES SOUZA
EIRELI, CNPJ/CPF: 25.221.853/0001-84.

Habilitação de
fornecedor

13/09/2021
12:55:15

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI -
CNPJ/CPF: 25.221.853/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 13/09/2021
09:30:05

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 13/09/2021

09:30:56
Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico
034/2021, promovido pela UASG 380385. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a

atenção de todos para alguns breves avisos.
Pregoeiro 13/09/2021

09:31:09
Conforme indicado no Edital, a especificação técnica dos itens no arquivo PDF baixado

juntamente com o arquivo do Edital no Comprasnet (RELAÇÃO DE ITENS) geralmente é
obtida a partir de aproximações do CATMAT/CATSER, não sendo editável, em alguns
casos, pelo órgão promotor do certame. Portanto, sempre que tal especificação não
corresponder à descrição do Termo de Referência, prevalecerá a que consta do TR.

Pregoeiro 13/09/2021
09:31:27

São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome,
especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o

acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 13/09/2021

09:31:47
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto

10.024/2019
Pregoeiro 13/09/2021

09:32:23
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

Pregoeiro 13/09/2021
09:32:58

A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com
fundamento no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar

informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de
habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados

juntamente com a proposta.
Pregoeiro 13/09/2021

09:33:14
Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no Edital

juntamente com a proposta inicial, certifiquem-se, desde já, que os mesmos constem do
Sicaf.

Pregoeiro 13/09/2021
09:33:48

A princípio, como regra, não aceitaremos, para efeito de habilitação, o envio tardio de
documentos que deveriam ter sido encaminhados juntamente com a proposta de preços
inicial, ou que já deveriam constar do Sicaf. Apenas excepcionalmente, mediante decisão

fundamentada do Pregoeiro, considerando as circunstâncias do caso concreto, esta
hipótese (aceitação de envio tardio) será admitida.

Pregoeiro 13/09/2021
09:34:08

Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002, o
fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus
lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!

Pregoeiro 13/09/2021
09:34:26

Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada
após a fase de lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a

documentação exigida, poderá ser sofrer penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE
LICITAR E CONTRATAR e suspensão do SICAF, por período de até 5 anos.

Pregoeiro 13/09/2021
09:34:44

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste
Chat, ou pelo Sistema Comprasnet pelo Chat e por e-mail (suspensão administrativa),

conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA,
assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro 13/09/2021
09:35:01

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 13/09/2021

09:35:20
Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de

problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato
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na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda
através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/citsmart/pages/login/login.load

Pregoeiro 13/09/2021
09:35:38

Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor.
Iniciaremos nesse momento a verificação das propostas cadastradas.

Sistema 13/09/2021
09:40:05

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 13/09/2021
09:40:05

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 13/09/2021
09:50:21

O item 1 está encerrado.

Sistema 13/09/2021
09:50:27

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 13/09/2021
09:50:56

Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das
propostas/lances provisoriamente em primeiro lugar.

Pregoeiro 13/09/2021
09:59:23

Para T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI - Sr. Licitante T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI
Está logado?

25.221.853/0001-
84

13/09/2021
10:00:52

BOM DIA.

Pregoeiro 13/09/2021
10:01:45

Para T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI - senhor licitante solicito como diligencia para
analise da proposta o item 8.6.2 do Edital. (Será necessária a apresentação de

catálogos, prospectos ou folhetos com especificações técnicas do veículo no dia do
certame.) e-mail licitacoes@pmcn.pa.gov.br

25.221.853/0001-
84

13/09/2021
10:03:32

OK.

25.221.853/0001-
84

13/09/2021
10:21:56

ficha tecnica enviada no email licitacoes@pmcn.pa.gov.br. Favor confirmar o
recebimento.

Pregoeiro 13/09/2021
10:25:18

Para T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI - e-mail recebido

Pregoeiro 13/09/2021
10:25:35

Para T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI - um momento por favor.

Pregoeiro 13/09/2021
10:38:59

Para T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI - senhor licitante, T M SEIXAS ALVES SOUZA
EIRELI - Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

25.221.853/0001-
84

13/09/2021
10:40:34

Prezado pregoeiro, devido a instabilidade no mercado, nao temos mais condicoes de
baixar o valor dos veiculos, visto que esta acontecendo aumento todos os meses.

25.221.853/0001-
84

13/09/2021
10:40:50

Lembro tambem que ja estamos dentro do valor estimado.

Pregoeiro 13/09/2021
10:43:09

Para T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI - sim, estão dentro do estimado

Pregoeiro 13/09/2021
10:45:09

Para T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 2 (três) horas, da
proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção

enviar anexo do sistema, conforme edital.
Sistema 13/09/2021

10:45:39
Senhor fornecedor T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.221.853/0001-84,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 13/09/2021

10:46:17
Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de

prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro 13/09/2021

10:48:42
Retomaremos a sessão no dia 13/09/2021 às 12hs e 46 mim, ocasião em que será

confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e,
se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação

de empresas remanescentes.
Pregoeiro 13/09/2021

10:49:53
Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

Sistema 13/09/2021
10:51:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI, CNPJ/CPF:
25.221.853/0001-84, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 13/09/2021
12:52:15

Boa tarde senhores licitantes

Pregoeiro 13/09/2021
12:52:51

A proposta da empresa T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI para o Item 1 foi aceita.
Passaremos à análise dos documentos de habilitação. Aguardem um momento, por

favor.
Pregoeiro 13/09/2021

12:53:36
Informo que a empresa T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI. comprovou atender às

exigências editalícias.
Pregoeiro 13/09/2021

12:54:07
Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o

prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro 13/09/2021

12:54:19
Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame
de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo
de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual

prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro 13/09/2021

12:54:35
Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a
fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades,

repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro 13/09/2021

12:54:47
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
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Sistema 13/09/2021
12:55:15

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 13/09/2021
12:55:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/09/2021 às
13:25:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

13/09/2021
09:30:05 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

13/09/2021
09:40:05 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

13/09/2021
09:50:27 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 13/09/2021
12:55:15 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

13/09/2021
12:55:36

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/09/2021 às
13:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:27 horas do dia 13 de setembro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RAILANE BARBOSA ALMEIDA 
Pregoeiro Oficial

MARCIO SILVA ROCHA
Equipe de Apoio

MAYRA DOS SANTOS SOUSA
Equipe de Apoio

Voltar   
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